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Kupní smlouva č. 2021205002 

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o prodeji zdravotnických prostředků 

 

 

 

Smluvní strany: 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

se sídlem Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00  

zastoupena: Pavel Mlynář, vedoucí samostatného oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 

zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl AXIV, vložka 545 

IČO: 47672234  

dále jen „kupující“ 

a  

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

se sídlem Orlická 2020/4, Vinohrady 130 00 Praha 3   

IČO: 41197518 

zastoupena: Ing. Michalem Vojáčkem, MBA, ředitel Odboru zdravotní péče RP Ostrava  

dále jen „prodávající“ na straně druhé 

 

 

I. 

 

1. Prodávající i kupující jsou zdravotními pojišťovnami. Prodávající v minulosti zapůjčil svému Pojištěnci 
následující zdravotnické prostředky:  

2.  

KOD NAZ DOP 

0093976 ZAŘÍZENÍ POLOHOVACÍ DĚTSKÉ 
X: PANDA VČ.RÁMU HIGH-LOW 

nosnost do 60 kg vč. opěrky nohou, bederních 
opěrek a pásu 

0140710 příslušenství pro sedací a polohovací 
zařízení ortézy X: PANDA 

POSTRANNÍ OPĚRKY HRUDNÍKOVÉ 
VÝKLOPNÉ 839 

0140499 příslušenství k polohovacímu zařízení OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ 

0140501 ZAŘÍZENÍ VERTIKALIZAČNÍ 
POLOHOVACÍ SUPINAČNÍ BANTAM 

 

0140503 příslušenství k zařízení 
vertikalizačnímu poloh. supinačnímu 
Bantam 

PELOTY HRUDNÍ 

0018136 příslušenství k vozíkům JAY FIT 
systém 

OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ 

0018127 příslušenství k mech.vozíku Sunrise 
Med.Zippie 

FIXACE NOHOU PŘÍDAVNÁ 

 
 

3. Protože Pojištěnec, kterému byly zdravotnické prostředky zapůjčeny Smlouvou o výpůjčce, se v době 
účinnosti Smlouvy o výpůjčce zaregistroval jako Pojištěnec druhé smluvní strany (kupujícího), mají 
smluvní strany zájem rovněž na převedení vlastnického práva k výše uvedeným zdravotnickým 
prostředkům z prodávajícího na kupujícího.  
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4. Kupující obdržel od prodávajícího dokumenty nezbytné k převodu vlastnického práva ke zdravotnickým 
prostředkům dle čl. IV. odst. 4 písm. a., b., c. a e. Rámcové smlouvy o prodeji zdravotnických 
prostředků, včetně údajů o aktuálním stavu zapůjčených zdravotnických prostředků a osobě Pojištěnce, 
kterému byly zapůjčeny. 

 
II. 
 
 

1. Prodávající tímto kupujícímu prodává výše uvedené zdravotnické prostředky za celkovou zůstatkovou 
cenu ve výši 113.527,45 Kč. Kupující tyto zdravotnické prostředky od prodávajícího kupuje a zavazuje 
se uhradit prodávajícímu uvedenou kupní cenu. Prodávající a kupující jsou srozuměni a souhlasí s tím, 
že prodávané zdravotnické prostředky jsou ke dni uzavření kupní smlouvy v držení Pojištěnce, který 
uzavřel s prodávajícím Smlouvu o výpůjčce.  
 

2. Ostatní obchodní podmínky včetně okamžiku převodu vlastnického práva a splatnosti kupní ceny jsou 
uvedeny v Rámcové smlouvě o prodeji zdravotnických prostředků uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 17. 01. 2020. 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 
 

 
 
V Ostravě dne 29. 10. 2021     V Ostravě dne 05. 10. 2021 
 
Za kupujícího Za prodávajícího 
 
 
 
 
 
Pavel Mlynář Ing. Michal Vojáček, MBA  
vedoucí samostatného oddělení léčiv a ZP ředitel Odboru zdravotní péče RP Ostrava 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 


